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1. Zadání závěrečné práce.
Práce odpovídá svým rozsahem běžné diplomové práci. Cílem bylo provést porovnání výkonnosti
vybraných otevřených messaging systémů, což bylo také splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student při řešení postupoval samostatně a aktivně. Pravidelně řešení diplomové práce konzultoval a
na konzultacích, které často sám inicioval, byl vždy dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Závěrečná verze práce byla konzultována s odpovídajícím předstihem a diplomant do její podoby
promítl připomínky vedoucího.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Pro dosažení cíle práce diplomant navrhl a implementoval testovací aplikaci. Ta je funkční, bez
zjevných chyb, a byla použita pro získání výkonnostních testů jednotlivých messaging systémů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky v pravém slova smyslu. Poskytuje však cenný pohled na problematiku
komunikace prostřednictvím zasílání zpráv a integrace aplikací. Praktické výsledky porovnání
problematiky nasazení a výkonnosti různých messaging serverů mohou být užitečné pro mnohé
vývojáře a softwarové architekty řešící tuto v praxi poměrně častou ale v literatuře a bohužel i výuce
ne příliš akcentovanou problematiku.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce vychází z vhodně zvolených pramenů. Ty jsou složeny z webových zdrojů a odborné literatury.
Je potěšitelné, že diplomant vycházel jak z jiných diplomových prací tak z odborných textů a
monografií. Převzaté části jsou jasně odlišeny a v textu je zřetelně patrné, odkud která informace
pochází.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje zadání, její řešení bylo bezproblémové a výsledky jsou velmi pěkné. Je patrné, že
student pronikl do dané problematiky a porozuměl jí a proto práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
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